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Resumo: A detecção e o reconhecimento automático de faces são duas das funcionalidades mais úteis e desejáveis 
para vários tipos de aplicações multimédia. Neste artigo, propõe-se um método de detecção e 
reconhecimento automático de pessoas através da sua face para ser utilizado em aplicações de recuperação 
de memórias pessoais e aplicações baseadas em interacção gestual. Os resultados experimentais obtidos 
foram positivos, concluindo-se desta forma que o método proposto pode ser utilizado em várias sistemas 
que necessitem de detecção e reconhecimento de faces independentemente da sua natureza. 

1 INTRODUÇÃO 

Actualmente a captura e o armazenamento de 
memórias digitais é uma actividade generalizada, 
associada aos mais diversos eventos. Uma das 
razões para isto é a generalização do uso de 
dispositivos digitais, sendo as fotografias e os vídeos 
as formas mais habituais para capturar experiências 
vividas. Existem também muitos dispositivos que 
antes tinham uma única funcionalidade e que agora 
passam a incorporar câmaras fotográficas e de vídeo 
como é o caso dos telemóveis e PDA’s (Personal 

Digital Assistant). Por estas razões a quantidade de 
informação guardada aumentou consideravelmente, 
fazendo proliferar a necessidade de sistemas que 
façam a sua gestão de uma forma rápida e eficiente. 
Uma das formas mais naturais para recordar eventos 
do passado consiste na identificação das pessoas que 
estiveram presentes. Por esta razão, o 
reconhecimento automático de pessoas através da 
face é uma ferramenta útil para um sistema de gestão 
de memórias pessoais porque facilita a recuperação 
de imagens e vídeos sem requerer anotação manual. 
Sistemas Comerciais como ACDSee Photo Manager 
e Corel Photo Album permitem anotar manualmente 
as imagens com palavras-chave que descrevem o seu 
contéudo. Contudo, esta tarefa pode tornar-se 
aborrecida para colecções pessoais com um elevado 
número de fotografias.  

Outro tipo de aplicações onde o reconhecimento 
facial pode ter utilidade são aquelas em que a 
interacção com o utilizador não é feita através de 
formas mais habituais como o rato ou o teclado. O 
utilizador interage com estas aplicações por 
exemplo, através de gestos que são captados por 
câmaras de video. Nestas condições é difícil manter 
e actualizar informação sobre cada utilizador para 
depois se adequar o comportamento da aplicação a 
cada pessoa. Desta forma, é então necessário 
efectuar login nestes sistemas para que os mesmos 
fiquem com a informação associada a cada 
utilizador. Uma solução possível é recorrer ao 
reconhecimento facial do utilizador.  
Neste artigo, apresenta-se um método para 
reconhecimento automático de faces em aplicações 
de recuperação de memórias pessoais e em 
aplicações de interacção gestual. 
O artigo está organizado da seguinte forma: na 
secção 2 são apresentadas as dificuldades adicionais 
inerentes às aplicações de memórias pessoais e 
alguns sistemas que as tentam combater; a secção 3 
descreve as dificuldades e as soluções encontradas 
na utilização dos métodos propostos numa aplicação 
baseada em gestos; na secção 4 descreve-se o 
sistema proposto para reconhecimento de faces; a 
secção 5 apresenta os resultados experimentais e a 
secção 6 conclui o artigo com uma avaliação dos 
resultados e direcções de trabalho futuro. 



 

2 MEMÓRIAS PESSOAIS 

O objectivo dos sistemas de gestão de memórias 
pessoais consiste em partilhar, armazenar e 
recuperar imagens e vídeos digitais de uma forma 
eficiente para que o utilizador possa desfrutar da sua 
utilização. Em [1] é proposto um sistema deste tipo, 
onde foram aplicados métodos semelhantes aos 
apresentados neste artigo para recuperar imagens de 
eventos do passado com pessoas (detecção de faces, 
ver secção 4.1) ou com uma pessoa específica 
(reconhecimento facial, ver secção 4.3).  
Embora o reconhecimento automático de faces seja 
desde há bastante tempo um tópico de interesse para 
muitos investigadores, a sua aplicação às memórias 
pessoais é um problema recente. Uma das razões 
para isto deve-se ao facto das dificuldades adicionais 
encontradas quando se aplica esta técnica às 
memórias pessoais. 

2.1 Dificuldades  

Em geral os algoritmos propostos de 
reconhecimento de faces são avaliados em 
ambientes controlados, por exemplo, dentro de casa 
onde normalmente o background não varia muito. 
No caso das memórias pessoais, obtidas em vários 
ambientes e em diversas condições, os factores que 
podem baixar o rendimento dos algoritmos de 
reconhecimento facial estão presentes em maior 
quantidade. A dificuldade está na maior quantidade 
de variações possíveis em que as faces podem ser 
capturadas. As mais relevantes são as seguintes: a 
pose de uma face (que pode variar entre frontal e 
perfil); a presença ou ausência de componentes 
faciais como óculos, barba ou bigode; o 
envelhecimento da pessoa e consequentemente do 
aspecto da sua face; a orientação da cabeça; as 
diferentes expressões faciais que mudam a aparência 
de uma face; a escala em que a face foi capturada; a 
possibilidade de oclusão das faces; o background 
das imagens onde se verifica a existência de faces e 
por fim as diferentes condições de captura da 
imagem como a luminosidade e a resolução da 
fotografia. Por isso, a tarefa de reconhecer faces em 
memórias pessoais é assim mais complexa. 

2.2 Sistemas Relacionados 

Para combater os problemas referidos na secção 2.1, 
utilizar um algoritmo clássico de detecção e de 
reconhecimento de faces é insuficiente. Assim, 
vários investigadores abordaram esta questão de um 
modo diferente para complementar estes algoritmos.  

Em [2] é apresentado um sistema semi-automático 
de anotação de faces baseado num sistema 
Bayesiano que combina técnicas de reconhecimento 
facial e Content-Based Image Retrieval. Neste 
sistema, quando uma nova fotografia é importada, 
procede-se à detecção das faces. Depois é pedido ao 
utilizador para as identificar através da escolha de 
um nome numa lista de nomes de pessoas 
recomendadas ou através da inserção de um novo 
nome. É permitida também a anotação de faces que 
ainda não o tenham sido através da propagação do 
nome de uma face já anotada. Esta propagação é 
automática através do ajuste de um limiar que indica 
o grau de confiança permitido na anotação da face.  
Para compensar os problemas referidos na secção 
2.1, o sistema Bayesiano utiliza vários tipos de 
elementos como a face, o corpo e componentes 
faciais como os olhos. Informação adicional 
incluindo a roupa do corpo é usada também para 
distinguir pessoas, mas somente se a data de captura 
das fotos tiver uma diferença menor que dois dias. 
Em relação à aplicação apresentada em [3], os 
autores consideram as anotações feitas pelo 
utilizador e as anotações automáticas. Quando novas 
fotos são introduzidas na aplicação, o sistema de 
reconhecimento facial associa uma identidade 
conhecida às faces detectadas que vai ser confirmada 
ou rejeitada pelo utilizador. É também possível 
introduzir uma nova identidade e utilizá-la para 
anotação de imagens já inseridas, precisando 
novamente de confirmação do utilizador. Isto pode 
tornar a anotação de imagens aborrecida, 
principalmente se a base de dados for grande já que 
é preciso confirmar todas as faces anotadas 
independentemente do grau de certeza acerca da sua 
identidade. 

3 APLICAÇÕES BASEADAS EM 
GESTOS 

Estes sistemas permitem ao utilizador interagir 
naturalmente com a aplicação, sem ajuda de 
dispositivos como o rato ou o teclado. Desta forma, 
torna-se difícil manter a informação sobre cada 
utilizador para depois se adequar o comportamento 
do sistema a esse utilizador. Os logins, através do 
reconhecimento da face, surgem como uma solução 
para guardar e aceder à informação associada de 
cada utilizador. Como estas aplicações não são 
exclusivamente para reconhecimento de faces, os 
métodos a implementar têm que obedecer a certos 
requisitos que advêm da natureza do próprio sistema 
e que por sua vez causam dificuldades na introdução 
de novas características. 



 

Os métodos apresentados neste artigo foram 
utilizados numa aplicação [4] deste tipo. Esta 
aplicação é um jogo com uma interface 3D para 
fazer anotações de imagens através da interacção 
gestual do utilizador.  
Um requisito desta aplicação é que o processo de 
login seja simples e que não requeira muito tempo. 
Outro requisito é que o processo de criação de um 
novo utilizador passe despercebido ao mesmo, isto é, 
que pareça semelhante ao processo de login. Um 
problema que resulta deste requisito é a 
impossibilidade de pedir ao utilizador que varie a 
pose da sua face enquanto está no processo de 
criação do seu perfil de jogador. Assim, o 
reconhecimento de faces será mais dificil porque não 
estará disponível um conjunto variado de imagens de 
treino. O sistema terá inicialmente uma quantidade 
baixa de fotos de cada pessoa. Para combater este 
problema, o sistema actualiza esse conjunto de 
imagens da face à medida em que o utilizador vai 
fazendo novos logins.  
No caso dos logins iniciais o problema mantém-se 
(número reduzido de imagens de treino). A solução 
proposta consiste no reconhecimento da face em 300 
frames no processo de login. Se a pessoa mais vezes 
identificada estiver acima de um determinado limiar 
aceita-se a identidade da pessoa. Se estiver abaixo 
cria-se um novo utilizador. Desta forma, diminui-se 
o número de erros porque apesar do reconhecimento 
numa frame não ser muito preciso, quando aplicado 
a 300 frames, o resultado tende para a pessoa certa.  
Outro problema é o reconhecimento das pessoas 
que, por exemplo, estão a assistir ao jogo. Para se 
evitar isto, pede-se ao utilizador para colocar a face 
numa área limitada por um quadrado. Uma 
ilustração da interface de login deste sistema pode 
ser vista na figura 1. 
 

 
Fig. 1 - Interface de login  

4 SISTEMA PROPOSTO  

O método proposto para reconhecimento automático 
de faces em imagens e vídeos digitais divide-se em 
três módulos (ver figura 2): detecção; normalização 

e reconhecimento. Tendo como objectivo melhorar 
os resultados obtidos pelo algoritmo de detecção de 
faces utilizou-se um método de detecção de pele. 
Para melhorar os resultados obtidos no 
reconhecimento fez-se a classificação das faces, 
utilizando a informação gerada por um método de 
detecção da pose facial executado no módulo de 
detecção de faces. As secções seguintes descrevem 
em detalhe cada um destes módulos. 
 

 

Fig. 2 - Esquema do sistema proposto 

4.1 Detecção de Faces 

O primeiro aspecto necessário para a construção do 
sistema é a detecção facial. O método utilizado é 
baseado no sistema descrito em [5]. A estrutura geral 
deste sistema é apresentada na figura 3. 
 

 
Fig. 3 - Cascata de Classificadores 

 
O algoritmo consiste na construção de uma cascata 
de classificadores. O bloco 1 representa o 
classificador mais simples. A complexidade dos 
classificadores vai aumentando até ao classificador 
final (bloco N), onde é confirmada a presença de 
uma face numa sub-janela da imagem a avaliar.  
Cada etapa da cascata é constituída por um 
classificador treinado pelo algoritmo AdaBoost 
(Adaptive Boosting). O treino do algoritmo de 
aprendizagem é acelerado pela acção do AdaBoost, 



 

pela combinação de um conjunto de classificadores 
fracos para formar um classificador mais forte. O 
classificador forte final é uma combinação de pesos 
de classificadores fracos.  
Dado que a maior parte das sub-janelas existentes 
numa imagem não contém a presença de uma face, o 
objectivo passa pela eliminação do maior número de 
sub-janelas possível nas etapas iniciais fazendo que 
a passagem pelas últimas e mais complexas etapas 
seja um acontecimento pouco comum. Assim, a 
execução deste algoritmo é possível em tempo real.  

4.2 Normalização de Faces 

Outro aspecto fundamental na construção do sistema 
pretendido é a normalização das faces detectadas. O 
seu objectivo consiste em reduzir alguns factores 
que iriam afectar o resultado final do sistema.  
Neste sistema, utilizaram-se dois tipos de 
normalização: fotométrica, para combater variações 
de iluminação, e geométrica, para combater 
variações de escala e orientação de faces. 

4.2.1 Normalização Fotométrica 

Este tipo de normalização é importante uma vez que, 
como é referido em [6], a variação causada pela 
iluminação pode ultrapassar a variação entre 
imagens distintas da face da mesma pessoa. A 
técnica de normalização de iluminação utilizada foi 
a equalização do histograma da imagem da face, que 
consiste no ajuste dos valores dos pixels para uma 
melhor distribuição desses valores pelo histograma.  
Utilizou-se esta técnica porque em [9] compararam-
se vários métodos e a equalização de histogramas foi 
o método que obteve melhores resultados. 

4.2.2 Normalização Geométrica 

Para este tipo de normalização optou-se por uma 
técnica de detecção dos olhos para depois se fazer os 
ajustes de rotação, translação e escala necessários à 
imagem da face. Este método foi inspirado em [9] 
mas a detecção dos olhos é feita de forma 
automática. O algoritmo utilizado é o mesmo que se 
usou na detecção de faces mas tendo cada olho como 
elementos de treinos em vez de faces.  

4.3 Reconhecimento de Faces 

O último aspecto necessário à construção do sistema 
é o reconhecimento facial. É neste módulo que se 
indica a identidade da pessoa reconhecida ou a 
informação de que a face é desconhecida pelo 

sistema. Para isto, utilizam-se duas técnicas: a 
redução de dimensão e a classificação. 

4.3.1 Redução de Dimensão 

Na representação de uma imagem existe muita 
redundância. Num sistema de reconhecimento de 
faces que opere numa base de dados com um 
número elevado de imagens é crucial que a 
representação das faces não ocupe muito espaço e 
que seja eficiente computacionalmente. Um método 
utilizado para reduzir a dimensão da representação 
de imagens tem o nome de Principal Component 
Analysis (PCA) [7]. Este método projecta o espaço 
original das variáveis de uma face para um espaço 
que contém as variações significativas em relação às 
faces conhecidas. A aplicação deste algoritmo 
resume-se da seguinte forma: no início calculam-se 
as eigenfaces a partir das imagens de treino, 
definindo-se o espaço de projecção das faces onde se 
vai projectar cada face do conjunto de treino; de 
seguida, a face a reconhecer é também projectada 
nesse espaço; finalmente os elementos estão prontos 
para serem classificados pelo método abordado na 
secção seguinte. 

4.3.2 Classificação 

O objectivo da classificação é identificar uma face 
entre o conjunto de todas as faces da base de dados. 
Em [11] foi utilizada uma estratégia baseada numa 
única Support Vector Machine (SVM) [8] para 
classificação de uma classe contra todas as outras.  
Outra estratégia possível consiste na utilização de 
uma árvore binária [10] cujos nós são as classes 
“vencedoras” da comparação, através de SVM’s, de 
um par de classes anteriores. Assim, as classes 
vencedoras vão subindo na árvore até que haja 
somente uma que é considerada a face reconhecida.  
Neste trabalho utilizou-se a técnica proposta em 
[10], onde são apresentados resultados que mostram 
que a árvore binária é mais eficiente que a técnica de 
um contra todos.   
A desvantagem da árvore binária no caso do 
reconhecimento em tempo real poderá ser o elevado 
número de SVM’s. No entanto, o treino das SVM’s, 
que é a parte mais lenta do processo, é feita offline e 
por isso não constitui um problema. A classificação 
da face que se pretende reconhecer é rápida uma vez 
que consiste na aplicação da função, aprendida na 
fase de treino.   
Utilizou-se uma SVM em cada nó porque em [9] são 
comparados vários métodos sendo as SVM’s o 
método que obteve o melhor desempenho. 



 

4.4 Detecção de Pele 

Devido ao ambiente não controlado da captura de 
imagens em memórias pessoais, o desempenho do 
algoritmo de detecção de faces (secção 4.1) não é 
tão elevado como nas bases de dados controladas. A 
detecção de pele tem como objectivo aumentar a 
eficiência da detecção de faces. Para a 
implementação desta técnica, em primeiro lugar, 
estima-se uma elipse à volta da face. Para tal, 
anotaram-se manualmente os quatro extremos 
(superior, inferior, esquerdo e direito) de cada face 
do conjunto de treino, com os quais se constrói uma 
elipse. Depois guarda-se a média dos valores dos 
quatro extremos, formando assim a elipse média do 
conjunto de treino. Cada face detectada (secção 4.1) 
é representada pela média e a variância dos valores 
dos pixels contidos na elipse média de cada face. 
Com esta informação treina-se uma SVM obtendo-
se um classificador binário da cor da pele.  

4.5 Estimativa da Pose da Face 

O método apresentado na secção 4.1 diminui o seu 
desempenho quando as faces não estão de frente 
para a câmara. No caso das memórias pessoais nem 
sempre as pessoas estão na posição frontal. O 
método proposto nesta secção para estimação da 
pose da face visa melhorar o reconhecimento de 
faces e acrescenta mais uma funcionalidade ao 
sistema (por exemplo, permite pesquisar pelas faces 
de perfil de uma pessoa). 
Para melhorar o reconhecimento, é treinada uma 
SVM para cada pose de cada pessoa a reconhecer. O 
desempenho aumenta uma vez que só se comparam 
faces nas mesmas condições.  
A implementação deste método é feita 
simultaneamente com a detecção facial, utilizando-
se o mesmo sistema já que os elementos de treino da 
detecção de faces foram divididos em dois grupos: 
faces de perfil e frontais.  
Cada face detectada pode ter três poses: perfil, se a 
detecção com faces de treino de perfil for a única 
que detectou a face; frontal, se a detecção com faces 
de treino frontais for a única que detectou a face e 
45º, se ambas as detecções com faces de treino 
frontais e de perfil detectaram a face. 

5 RESULTADOS 

Para avaliar o sistema de detecção e reconhecimento 
de faces anteriormente descrito, usou-se uma base de 
dados de teste com 4379 imagens de memórias 
pessoais. Nesta base de dados de teste existem 1688 

imagens com faces num total de 4609 faces. Esta é 
composta essencialmente por imagens de pessoas, 
natureza ou paisagens urbanas, férias e festas como é 
habitual uma típica colecção pessoal de fotos. 
Utilizou-se também outra base de dados com 4136 
imagens com o objectivo de treinar os conceitos para 
serem avaliados na base de dados de teste. 
Na tabela 1 comparam-se os resultados obtidos pela 
aplicação do algoritmo de detecção facial (secção 
4.1) e o mesmo algoritmo com o “filtro” de detecção 
de pele (secção 4.4). Nesta tabela apresentam-se as 
faces detectadas, os falsos negativos e os falsos 
positivos em termos de número de faces (#) e em 
percentagem (%). 
 

Detecção de Faces 
Face Face+Pele  

# % # % 
Faces 

Detectadas 
14156 - 5037 - 

Falsos 
Negativos 

1174 25.47 1790 38.84 

Falsos 
Positivos 

10721 75.73 2218 44.03 

Tabela 1: Avaliação do algoritmo de detecção de faces 
proposto com e sem a detecção de pele. 

 
Da análise aos resultados obtidos, consideram-se os 
resultados da detecção facial razoáveis dada a 
natureza da aplicação (elevado grau de 
variabilidade). Em relação ao objectivo da aplicação 
do algoritmo de detecção de pele pode-se concluir 
que o mesmo foi atingido uma vez que se reduziu 
significativamente o número de falsos positivos. 
Para recuperar fotografias com pessoas em 
memórias pessoais basta que seja detectada pelo 
menos uma face numa imagem. No caso da pesquisa 
de imagens com paisagens (sem pessoas), interessa 
também saber qual a eficiência do algoritmo a 
detectar imagens sem faces. Para reconhecimento 
interessa detectar correctamente todas as faces 
presentes na imagem. A tabela 2 apresenta 
resultados obtidos visando avaliar as situações 
anteriores. Nesta tabela as designações, IFCD, 
IFCD0+ e IFCD1+ indicam, 

• IFCD: número de imagens com o número de 
faces detectadas correctamente; 

• IFCD1+: número de imagens que têm pelo 
menos uma face e que foram correctamente 
indicadas como contendo faces;  

• IFCD0+: IFCD1+ mais o número de imagens 
que não contêm nenhuma face e que foram 
indicadas como tal.  

Observando a tabela 2 conclui-se que a detecção de 
pele melhora o desempenho do algoritmo quando se 



 

pretende identificar todas as pessoas presentes e 
recuperar imagens com pessoas e sem pessoas. A 
percentagem de IFCD1+ desceu mas não tão 
significativamente. Este decréscimo era esperado 
porque o algoritmo de detecção de pele é aplicado 
somente para confirmar ou rejeitar as zonas 
indicadas pelo algoritmo de detecção como sendo 
uma face e nunca para adicionar novas.  
 

Recuperação de Memórias Pessoais 
Face Face+Pele  

# % # % 
IFCD0+ 2135 48.76 3228 73.72 

IFCD 980 22.38 2565 58.58 
IFCD1+ 1339 79.32 1138 67.42 

Tabela 2: Resultados obtidos pela detecção de faces na 
aplicação de recuperação em memórias pessoais. 

 
Na tabela 3, avalia-se a detecção de pele 
isoladamente. Dado o número de faces 
correctamente detectadas pelo algoritmo de detecção 
de faces são apresentados os resultados da detecção 
de pele. Cerca de 71% das decisões tomadas pelo 
classificador de pele são acertadas (faces detectadas 
aceites + rejeição de detecção de não faces). 
 

Detecção de pele 
 # % 

Decisões Correctas 10148 71.69 

Falsos Negativos  1790 12.64 

Falsos Positivos 2218 15.67 

TOTAL 14156 100 

Tabela 3: Avaliação do algoritmo de detecção de pele. 
 
Os algoritmos de reconhecimento, de estimativa da 
pose da face e de normalização geométrica foram 
testados mas ainda não foram avaliados. 
Em relação à aplicação descrita na secção 3 foram 
feitos testes de usabilidade sendo a opinião dos 
utilizadores positiva, relativamente à componente de 
reconhecimento.  

6 CONCLUSÕES 

Este artigo apresenta vários métodos para a detecção 
e reconhecimento de faces em aplicações 
multimédia, nomeadamente sistemas de gestão de 
memórias pessoais e sistemas que necessitam de 
login do utilizador sem a sua interacção pelos 
métodos habituais (rato e teclado).  
Os resultados obtidos são positivos uma vez que a 
avaliação foi feita num conjunto de imagens de 
memórias pessoais. Estas, devido ao seu carácter não 
controlado, têm um enorme número de variações 

possíveis que fazem diminuir o rendimento dos 
processos de detecção e de reconhecimento de faces. 
Conclui-se também que este sistema pode ser usado 
em várias aplicações que necessitem de detecção e 
reconhecimento de faces independentemente da sua 
natureza. No futuro, serão avaliados, os algoritmos 
de reconhecimento e de estimação da pose e serão 
desenvolvidos detectores de género e de idade. 
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